
بأن  لتطبيق فإن ذلك كفيلفإن ديننا وهللا احلمد إذا عرض عرضا صحيحا يف الدعوة وعرضا صحيحا يف ا: الشيخ

؟ هذه  يش هذادق مثال وحنن من أكذب عباد اهللا إيدخل الناس يف دين اهللا أفواجا؛ أما إذا كنا ندعو إىل الص

 ,ندعو للوفاء بالعهد وحنن من أغدر الناس؟ كيف تدعو إىل الصدق وأنت كذاب ؟ إذا كنا  دعوة ؟ ال؛ أليش

هذا تالعب؛ إذا كنا ندعو حلفظ األمانة وحنن من أخون الناس ليس هذا بصحيح؛ إذا كان ديننا ينهى عن الربا 

ومنا من يرايب، كيف الدعوة أين الدعوة ؟ إذا مل متثل الدعوة حبال الداعي تطبيقا تاما بقدر املستطاع فإنه سينقص 

 أنتم األعلون إن كنتم مؤمنين )) ((اس بقدر ما نقص من تطبيقه؛ وهلذا نقول إن اهللا شرط قال: من قبول الن

  ؟  األمة اإلسالمية اليوم هي العلياوصدق اهللا ورسوله؛ هل 

  ال؛ : الطالب

؟ ألن اإلميان ناقص؛  ؟ ال؛ أليش األمة اإلسالمية اليوم هي العلياتعرفون كلمة ال ويش معناها ؟ هل  ,ال: الشيخ

وسيكون من سوانا ممن لديه قوة  ,عليا اشرتاط اإلميان؛ فإذا مل يوجد اإلميان فسنتأخرالواشرتاط أن تكون األمة 

مادية هو األعلى؛ أنا أقول لكم إن اإلنسان إذا كان عنده إميان وفعل ما جيب عليه من االستعداد املادي كما 

ال طاقة هلم وال لعدوهم ا؛ لكن بشرط بقوة السالم فسينصرون على عدوهم  فعل الرسول وأصحابه عليه الصالة

سالح املادي بقدر املستطاع؛ وإذا شئتم مثال على ذلك فانظروا السالحني: سالح اإلميان و الأن يبذلوا اجلهد ب

آالف مقاتل من يف املدينة عشرة وهو إىل غزوة خندق، غزوة اخلندق اجتمع على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وبأقوى سالح ومعهم القوة العظيمة اليت ال تقابلها قوة املسلمني من حيث القوة املادية؛ ففعل  ,خمتلف العرب

ولكن مع ذلك  ,قاموا بالواجب ا,خندقع عن أنفسهم إىل حد أم حفروا املسلمون كلما يستطيعون من الدفا 

ليس  ,وجل بقوة ال قبل للكفار فيها وال للمسلمني أيضاحوصروا حنوا من شهر؛ فما الذي حصل ؟ أتى اهللا عز 

وهي الريح الشرقية اليت قال عنها الرسول صلى اهللا عليه  ,؟ الريح، ريح شديدة باردة هلم فيها حول؛ ما هي

وجنودا من املالئكة تلقي الرعب يف قلوب  ,ريح شديدة باردة نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ) (وسلم: 

 ,قدروهم ودم خيامهم وتقلقهم إقالقا عظيما ؤفروب الشمس وشروقها؛ كانت الريح تكرحلوا بني غهؤالء حىت 

الوقت كان يتصلى على النار مع أن النار غري مستقرة من شدة  حىت إن أبا سفيان وكان قائد اجليش يف ذاك

اليمان قريبا منه يقول: لو شئت لرميته بالسهم حىت ميوت؛ لكن النيب صلى اهللا عليه بن اهلواء؛ وكان حذيفة 

؛ لكن امتثال أمر جابه اهللا ورماههذا  من هؤالء الشباب قال:شف لو كان  ال تحدث شيئا ) (وسلم قال له: 

لينظر كل واحد منكم  النيب عليه الصالة والسالم الذي هو احلكمة منعه وإال كان قتله سهال؛ فقال أبو سفيان:

قريب مين  : فأمسكت بيد رجلجليسه من هو؛ خاف أن يكون أحد من الناس من غري اجليش؛ يقول حذيفة



؛ فاملهم على كل حال إين ؟ من أنت :ذيفةحل؟ لئال يسبق ذاك ويقول  وقلت: من أنت ؟ هذا من ذكائه؛ ملاذا

والقوة املادية وهي ما أمر أن يعدوه  ,عنوية وهي اإلميانبذلوا ما يستطيعون من القوة املإذا أقول إن املسلمني 

  .بقوة ال قبل هلؤالء ا؛ عرفتم ؟للكفار فإم سينصرون 

ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز الذين إن مكناهم في األرض أقاموا  ((مسع رجل شخصا يقول: 

فقال له: هذه األوصاف األربعة:  وهللا عاقبة األمور ))الصالة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 

 واهلدروجينيةأقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ووا عن املنكر؛ هذه األوصاف كيف تقابل القنابل الذرية 

   ؟ وغري ذلك ؟ ماذا جنيب والكيماوية

وهللا عاقبة  (( :؟ اهللا عزوجل؛ وهلذا قدم اخلرب من الذي ميلك عواقب األمور وهللا عاقبة األمور )) ((ختم اآلية: 

إذا كان الذي ميلك عاقبة األمور هو اهللا فما أيسر هذه األسلحة على اهللا عزوجل؛ قادر سبحانه  األمور ))

يهم عن آخرهم؛ أليس كذلك ؟ فيضانات تدمرهم، رياح نوتعاىل على أن يزلزل أرضهم م وبسالحهم، رجفة تف

ت قوم هود؛ فيجب على اإلنسان أن يعلم أنه إذا بذل ما جيب بذله من اإلميان والقوة املادية حتملهم مثل ما محل

؛ فقد فقدنا حسب ما أمر أنه سينتصر مهما كان؛ لكن مع األسف أن اليقني عندنا ضعيف بل اإلميان ضعيف

  اإلميان والعمل الصاحل واحلكمة وتأخرنا هذا التأخر.

  نتم مؤمنني .إن ك إذا أنتم األعلون مىت ؟

مل يف املستقبل؛ وعن احلزن على ما مضى؛ عباده املؤمنني عن الوهن، عن الع الفوائد: ينهى اهللا سبحانه وتعاىل

ألن هذا يف احلقيقة كما أنه خالف الشرع فهو خالف العقل؛ وجهه ؟ أن احلزن على ما فات ال يرد الفائت؛ 

هو لن يتغري؛ وهلذا كان من  تغري شيئا، الذي مضى وقع كما أليس كذلك ؟ لو حتزن ليال وارا على ما مضى مل

قدر اهللا وما شاء فعل؛ كذلك الضعف عن املستقبل  :بل يقول ,أن ال حيزن اإلنسان على شيء مضى احلزم

والوهن واخلور كما أنه خالف الشرع فهو خالف العقل؛ ألن العقل يقتضي أن تقابل األمور جبد وحزم؛ ويف 

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اهللا  (احلديث: 

  األماني) .

من فوائد هذه اآلية: أنه ينبغي لإلنسان يف غري أعمال احلرب واجلهاد أن يكون قوي العزمية ال يضعف وال جينب؛ 

 ألن املستقبل ال تدري ما النتيجة وكم من إنسان ضعف وجنب ففاته خري كثري؛ ولو أقدم حلصل على خري كثري

  فيه .

  وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين )) . ((ومن فوائد هذه اآلية: أن هذه األمة هي العلياء بشرط أن تؤمن؛ لقوله: 



ومن فوائدها: التلميح بالتوبيخ إذا حصل الوهن أو احلزن السيما إذا قلنا إن الواو هنا واو احلال يعين كيف يليق 

  نوا وحتزنوا وأنتم األعلون؛ ألن األعلى ال يليق به أن يهن أو أن حيزن .بكم أن 

ومن فوائد هذه اآلية: أنه كلما ازداد إميان األمة ازدادت علوا؛ من أين تؤخذ ؟ ألنه رتب العلو على اإلميان؛ 

  واملرتب على الشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصه .

 و الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ))ه ((وهذه اآلية قريب منها قوله تعاىل: 

عليه؛ ومنه ظهر احليوان وهو أعلى احليوان؛ إذا  نه قوهلم: ظهر على اجلبل يعين عال؛ ومليظهره يعين ؟ يبينه ويعليه

ألن هذا الدين البد أن  ,ليعليه؛ فإذا أردت أن تعلو على البشر فخذ ذا الدين ليظهر على الدين كله )) ((

  يكون هو الدين العايل على كل شيء .

 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله )) (( ((مث قال اهللا تعاىل مسليا الصحابة رضي اهللا عنهم بقوله: 

فقيل معنامها  )) رح مثلهفقد مس القوم قُ  (( :يف املوضعني رح ))قُ  ((قراءة:  هاوفي رح ))إن يمسسكم قَ 

رح أمل اجلرح؛ والقوالن وإن قلنا باختالفهما رح اجلرح والقَ رح هو اجلرح؛ وقيل: إن القُ رح والقُ وأن القَ  واحد

يعين إن ميسسكم  ,رح؛ فاإلنسان املقروح البد أن يكون متأملارح من الزم اجلرح الذي هو القُ متالزمان؛ ألن القَ 

أو لما  ((رح مثله يعين جراح وأمل؛ بل قال اهللا تعاىل يف نفس سياق اآليات: جراح وأمل فقد مس القوم قَ 

فإذا كان أصابتكم مصيبة فقد  أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ))

 ((أصبتم مثليها يف أحد قتل منكم سبعون لكن يف بدر قتل من عدوكم سبعون وأسر سبعون ضعف؛ هنا يقول: 

ويف هذا تسلية للمؤمنني ألن اإلنسان إذا علم أن عدوه أصابه مثل ما أصابه فإنه  فقد مس القوم قرح مثله ))

  خرا :ة؛ تقول اخلنساء وهي ترثي أخاها صون عليه املصيب

  ال كثرة الباكني حويل    على إخوام لقتلت نفسيولو 

  وما يبكون مثل أخي ولكن    أسلي النفس عنه بالتأسي

 ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون )) ((؟ وإىل هذا أشارة اهللا يف القرآن فقال:  صح

فاشرتاككم يف العذاب مل ينفعكم ومل خيفف عنكم األمل؛ طيب لكن اهللا عزوجل يقول للمؤمنني إن كنتم قد 

 وال تهنوا في ابتغاء القوم )) ((وجل: رح فقد أصيب عدوكم بقرح مثله؛ بل يف آية أخرى يقول اهللا عز أصبتم بقَ 

 :اقتلوهماطلبوهم  ,يعين ال تضعفوا يف طلبهم ,أي يف طلبهم وال تهنوا في ابتغاء القوم )) ((تسلية أعظم الشف 

هذه  وترجون )) ((صدق اهللا؛ أليس كذلك ؟ ويش بعد ؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ))  ((

إمنا يريدون علوا واستكبارا،  ,هذه الفائدة العظيمة؛ هم ال يرجون شيئاوترجون من اهللا ما ال يرجون ))  ((نكتة ال



ترجون  ((قال: خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس؛ وأنتم ترجون أيش ؟ ترجون اجلنة، ترجون الشهادة؛ وهلذا 

رة يعين م ,د ملا قال: يوم بيوم بدر واحلرب سجالوالصحابة ماذا قالوا أليب سفيان يف أح من اهللا ما ال يرجون ))

منون ال يظنون أن عدوهم قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار ـ والعياذ باهللا ـ؛ إذا فاملؤ  لنا ومرة علينا؛ قالوا: ال سواء

؛ إذا قتل مال، ال يهوهل ؛ ال يهوهلم دعايته الكاذبة أنه سيفعل ويفعل ويفعل،ال يصيبه أمل ال يصيبه قرح، يصيبه

لكن حنن نرجو من اهللا ما ال يرجون؛  نا أمله,ذوقتول كما أنه لو قتل منا واحد فإنا منهم واحد ذاقوا أمل هذا املق

  هذه ذه. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله )) ((وهلذا قال: 

تلك اسم إشارة يعين هذه األيام نداوهلا بني الناس يعين جنعلها  وتلك األيام نداولها بين الناس )) ((مث قال: 

نون حيث أتت بصيغة  )) نداولها ((تارة يدال هذا على هذا وتارة يدال هذا على ذاك؛ وانظر إىل قوله:  ,دوال

م العظمة إشارة إىل أن اهللا عزوجل لكمال سلطانه وكربيائه يديل الناس بعضهم على بعض؛ فتارة تكون األيا

حىت إن الدولة تكون يف بعض األحيان  ,هلؤالء وتارة تكون األيام هلؤالء؛ فاهللا عزوجل هو الذي بيده األمر

  )) .... وليعلم اهللا الذين آمنوا  ((بني اهللا يف قوله: يريدها, ألعدائه على أوليائه حلكم 

إذا كانت دولة  ,عارضهم يف هذا األمرول توافق على اجلهاد وبعض الدول تجهاد الكفار اآلن بعض الد: السائل

, لكن اآلن اخلروج واحدة للمسلمني يعين رئيسهم واحد كان ممكن أن يتفقوا على اجلهاد ويغلبوا على الكفار

  ؟ ... للجهاد صعب جدا

أمة على  منها ؟ أسألك اآلن: هل عندك إسالمية اآلن على حسب ما يريد اهللا: يا آدم هل عندك أمة الشيخ

  يريد اهللا منها ؟ حسب ما 

  : إال من رحم؛ السائل

  ؟  املستثىن دون املستثىن منه : أجب ذكرتالشيخ

  أما بالنسبة للحكام ال؛ : السائل

حىت بالنسبة للشعوب؛ أمل تعلم أنه يوجد أناس ينتسبون إىل اإلسالم يف بالد أخرى ويقولون عن : ال, الشيخ

بادئ؛ اآلن الذي يدعوا املو احلكام فقط حىت بني العلماء حىت بني علماء السعودية ما يقولون ؟ إذا اخلالف ما ه

متعنتا متنطعا؛ وين األمة اإلسالمية ؟ يعين خيشى أن األمة اإلسالمية  لتوحيد يسمى وهابيا متشددا متصلباإىل ا

ملسلمني بنية شكلة، املسألة حتتاج إىل عالج من اجلذور؛ ويا حبذا أن جيتمع علماء ااملتقوم احلرب بينها؛ هذه 

   ,املسلمني أوضاعوا وله وألئمة املسلمني وعامتهم ويدرسونصح هللا ولكتابه ولرسوإخالص صادقة 

  . : وجيعلوا الرئيس واحدا فقطالسائل



على هذه األمة بأنه  كتباجلهاد قد مات يف قلوب الناس فإن العوام كثري منهم ال يعلمون أن اجلهاد  : السائل

 يطالبونوال  نشاهد العلماء ال حيكون للناسوعندما يسمعون عن اجلهاد كأا قصص خيالية ألننا يا شيخ  ,فرض

   ؟ ...اد الشديد عن اجلهاد وعن تبيينه فلماذا هذا االبتع ,خرىاألفرائض يطالبون بالفريضة اجلهاد كما ب

نستعد هلم وأن خنشى شرهم، وأم أحيانا  الشك أنه جيب أن يبني أن الكفار أعداء لنا وأنه جيب أن: هو الشيخ

يعين أحكام اجلهاد اليت كتب عنها الفقهاء  ,يدسون السم يف العسل؛ بل كثريا لكن مع األسف ما عندنا هذا

ال أزمة اخلليج، أزمة اخلليج بدأ الناس , ما يعرفوا؛ ولو كتب مؤلفة ما يعرفها عامة طلبة العلم  ,رمحهم اهللا كتابات

  ...مسألتني  أويتلمسون شيئا من اجلهاد مسألة 

   ؟من التخطيط نصل إىل ما وصلوا إليه  ال نستطيع أنكيف نعد العدة ملواجهة الكفار وحنن  ...: السائل

يت تكون جيوشا ال يعين حىت اآلن أنا أقول حىت بعض الدول العربية ,حنن أصال ما فكرنا ذا : لكنالشيخ

  اهلا أا تكون هذه جلهاد الكفار؛ يطرأ على ب وأسلحة ما أظن أنه

  ما فيه شك، : السائل

من طني على بركة، بركة ماء ما يف شك؛ فإذا األساس من أصله خربان؛ أنت اآلن لو بنيت جدارا : الشيخ

؛ لو تسأل  نعم، حتتاج إىل نيهللسقف الذي يبىن عليه اجلدار ؟ ميكن ما تعرفون الطني واملاء ؟ يسقط ؟  يصمد

؛ أو خياف من شعبه أن أخاف من جرياين :قال ,كثريا من قادة العرب اآلن أو قادة املسلمني ملاذا تكون جيشا

   احلكم؛ علىوهو يريد أن يبقى  ,يثوروا عليه

   ؟ ونستسلم على هذاس : هل نيأالسائل

س، احلمد هللا اآلن، اآلن فيه تفتح؛ ويف حرب اخلليج هذه فيه ناس من السعوديني ومن غري : ال، ما نيأالشيخ

وأم يصلون قبل  ,وال يقاتلون إال باسم اهللا ,السعوديني من أبناء اخلليج نسمع عنهم أم ال يركبون إال باسم اهللا

  .ـ وللحمد هللا ـ صحوة جيدة اآلن، فيه  ل أن يركبوا املراكب، كل هذه طيبأن يركبوا الطائرات مثال أو قب

يعين القرآن نزل بلغة العرب  هذا بيان للناس )) ((شيخ أحسن اهللا إليك ! اهللا سبحانه وتعاىل يقول: : السائل

   العرب ؟ هم من غريفيكيف بالنسبة للعجم الذين  ,بيانا للناس

وفيهم العجم  ,إشكال يف حمله يقال: كيف كان القرآن وهو عريب بيانا للناس كلهماجلواب على هذا وهو : الشيخ

الذين ال يعرفون لغة العرب ؟ نقول ألن هؤالء سيقيظ هلم من يبلغهم إياه؛ وهلذا كثري من علماء املسلمني اآلن 

يد ألكثر الناس يف اللغة الذين هلم قدم صدق يف العلم والدين كثري منهم عجم؛ إن شئتم فاعجبوا أن املرجع الوح

الناس اآلن يف اللغة  غالبالعربية كان الذي ألفه أعجمي الفريوز آبادي القاموس احمليط، القاموس احمليط مرجع 



إليه؛ يف النحو من إمام البصريني ؟ سيبويه، سيبويه معناه يف اللغة األعجمية وأظن أخ هداية اهللا يعرفه: رائحة 

القرآن  ناحلمد هللا العجم بلغهم القرآن، بواسطة ما هو الزم أم يأخذون ماصل ؟ أي نعم؛ فاحل التفاح؛ صح

  وبعضهم تعرب وصار لسانه عربيا . ,نفسه

قوة املادية؛ بينما الال يقاتلوا حىت يستعدوا بقوة اإلميان و ني أنه ينبغي للمسلم: ذكرنا يف سياق اآليات أالسائل

   .؟اهرة جدا؛ كيف هذا األمر , يعين أربعة أشخاص حقق نتائج بقليلة مسعنا أن اجلهاد يف أفغانستان بدأ بقلة

ألن طبيعة بالدهم  ,األفغان عندهم استعداد وقوة قتالتعرف أن  أي نعم ما يف مشكلة؛ ألن هؤالء: الشيخ

يأخذون شيئا فشيئا ويف رؤوس اجلبال قمم اجلبال ويف  وا, فبدؤ اكذها و وهم بدؤ  ,صاحلة حلرب العصابات

  غريها وحصلوا على خري كثري .و املغارات ويف األشجار 

  : هل هذا منطلق للجهاد لعامة األمة ؟ السائل

لكن بكسر الالم مكسور  : ما أكثر املنطلقات لكن نسأل اهللا أن يسهل منطلق، منطلق بفتح الالم واجد,الشيخ

  إن شاء اهللا يكون إن شاء اهللا . ,اجلناح

فكيف موقفنا من هذا  ) ألفا من قلةلن يغلب اثنا عشر  (شيخ قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: : السائل

ربية أكثر من اثين احل اآللياتوعندهم من  ,احلديث وحنن اآلن عندنا اجليش السعودي أكثر من هذا العدد بكثري

   فكيف هذا ؟ ,عشر ألف

 ,مثل ما ذكرنا لألخ عبد املنان ,ي لكن معناه لكنها قد تغلب من غري قلة، قد تغلب من جهة أخرىأ: الشيخ

  اجلدار من الطني مقام على بركة ماء؛ 

  لكن شيخ اآلن احلمد هللا فيه خري كما مسعنا منك اآلن ؟ : السائل

  .م ؟ لو قدرنا أم أربعني مخسني مائةلكن عددهم ك: الشيخ

(( وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم  باهللا من الشيطان الرجيم:أعوذ : الطالب

قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء 

ن تدخلوا الجنة ولما يعلم واهللا ال يحب الظالمين وليمحص اهللا الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أ

اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم 

تنظرون وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب 

وما كان لنفس أن تموت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال  رينعلى عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسيجزي اهللا الشاك

  )) . ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب اآلخرة نؤتها منها وسنجزي الشاكرين



إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا عزوجل: : الشيخ

أظننا  ليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهللا ال يحب الظالمين ))وتلك األيام نداولها بين الناس و 

  مل نكمل هذا ؟

أي أنه  ,أن املراد به التسلية إن يمسسك قرح فقد مس القوم قرح مثله )) ((سبق لنا أن املراد بقوله تعاىل: 

وهزموا ة أيضا قتل من املشركني من قتل فإن القوم قد أصيبوا بقرح مثله، يف نفس الغزو إذا كنتم أصبتم يف أحد 

أن اهللا سبحانه تعاىل أراد حبكمته أن خيالف بعض اجلند مع النيب صلى اهللا عليه وسلم املوقف الذي أمرهم ال لو 

  به النيب صلى اهللا عليه وسلم فحصل فيما بعد أن كان خالف املراد .

لك األيام املشار إليه هنا بعيد ولكنه يف احلقيقة قريب ت وتلك األيام نداولها بين الناس )) ((قال اهللا تعاىل: 

 (( ومنها ما هو بعيد غلب جانب البعد:ألن األيام هي الزمن فهي قريب؛ لكن ملا كانت األيام منها ما هو بعيد 

ولة ومرة تكون الد ,أي جنعلها بينهم دوال فمرة تكون الدولة هلؤالء على هؤالء تلك األيام نداولها بين الناس ))

 هلؤالء على هؤالء؛ ففي بدر كانت الدولة على املشركني ويف أحد كانت الدولة على املؤمنني؛ فهذا مرة وهذا مرة

 ,يشمل مداولتها بني أمة وأمة نداولها بين الناس )) ((كم عظيمة بينها اهللا سبحانه وتعاىل فيما بعد؛ وقوله: حل

  ويشمل كذلك مداولتها يف اإلنسان الواحد؛ فاإلنسان جيد يوما سرورا وجيد يوما آخر حزنا؛ كما قال الشاعر:

  ر؛ويوم لنا     ويوم نساء ويوم نسنا يلعفيوم 

  واحدة؛ وهلذا يقال: دوام احلال من احملال؛ فاأليام دول . كذا ال تبقى على حالفالدنيا ه

الواو هنا حرف عطف فما هو املعطوف عليه ؟ هل هي اجلملة اليت  آمنوا منكم ))وليعلم اهللا الذين  ((وقوله: 

 ((تعليل للجملة اليت قبلها وهي:  ))وليعلم ((  :؟ نقول ال؛ ألن وتلك األيام نداولها بين الناس )) (( :سبقت

عليه ألن العلة هي السبب يف وجود  هاعطف, وال يصح والعلة غري املعلول وتلك األيام نداولها بين الناس ))

ن التقدير ليتبني احلال؛ فالذي يناسب هنا أن نقول إاملعلول؛ إذا فهناك شيء معطوف عليه فيقدر مبا يناسب 

وأن اهللا عزوجل هو الذي له  ,داوهلا بني الناس ليتبني بذلك متام سلطان اهللا، نبذلك متام سلطان اهللا عزوجل

آخرين، ويأيت بالعسر ويأيت باليسر حىت يتبني ذا متام , فيخذل أقواما وينصر ا يشاءحيكم يف عباده مب ,احلكم

كل هذا ليظهر للناس متام السلطان   ,حىت املخلوقات بعضها فيها خري وبعضها فيها شر ,سلطانه سبحانه وتعاىل

يا خالد ؟ حمذوف  إذا فالواو هنا حرف عطف واملعطوف عليه وليعلم )) ((للعلي الكبري سبحانه وتعاىل؛ 

  تقديره: ليتبني بذلك متام سلطان اهللا .



وعلما يرتتب عليه اجلزاء؛ وإمنا قلنا ذلك ألن  ,وليعلم اهللا الذين آمنوا علم وجود وليعلم اهللا الذين آمنوا )) ((

وتعاىل ما كان  يعلم سبحانه ,فإن علم اهللا باألشياء علم أزيل قدمي ,اهللا تعاىل قد علم الذين آمنوا قبل أن يؤمنوا

لكن يعلمه علم وجود أي يعلمه موجودا؛ أما العلم السابق فإنه يعلمه أنه سيوجد؛  ,وما يكون إىل يوم القيمة

علما يعلمه حال وجوده وبني علمه الشيء بأنه سيوجد هذا واحد؛ الثاين: موجودا وهناك فرق بني علمه الشيء 

وذلك ألن  ,يفقد؛ أما علم اهللا السابق فإنه ال يرتتب عليه اجلزاء يرتتب عليه اجلزاء؛ وذلك حني يوجد اإلميان أو

وحيصل به  ,املؤمن مل يكن موجودا بعد حىت جيازى أو ال جيازى؛ وذا يزول اإلشكال الوارد على مثل هذه اجلملة

كتب يف   فإنه سبحانه وتعاىل ,اجلواب عن اإلشكال وهو أن يقال: إن اهللا تعاىل قد علم الذين آمنوا من قبل

؟  وليعلم )) ((وقد علم املؤمن من غريه من قبل فكيف يقول:  ,اللوح احملفوظ مقادير كل شيء إىل يوم القيمة

وتعلق العلم باملوجود غري تعلقه باملعدوم الذي  ,وجود أي بأن الشيء وجدعلم علم ليما اجلواب ؟ أن نقول 

أنه سيوجد ال يرتتب عليه ألن علمه السابق ب ,الثاين ؟ أن يعلمه علما يرتتب عليه اجلزاء أليس كذلك ؟ سيوجد؛

  اجلزاء.

كيف ذلك ؟ ألن املؤمن يرضى ذه املداولة مبداولة اهللا األيام بني الناس، يرضى   وليعلم الذين آمنوا )) ((وقوله: 

ويعلم أن ذلك بتقدير اهللا فريضى ويسلم؛ غري  إن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر ) ( :ا رضا تاما

 ((وإن أصيب بضراء ضجر وتسخط، يقول اهللا سبحانه وتعاىل:  ,املؤمن بالعكس إن أصيب بسراء أشر وبطر

 فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة )) (( :أي على طرف ومن الناس من يعبد اهللا على حرف ))

وكم من إنسان  وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا واآلخرة )) (( :والفتنة هنا املراد ا ضد اخلري

ألن  :كيف كان هذا العلم ؟ نقول  وليعلم اهللا الذين آمنوا )) (( :ارتد ألنه أصيب مبصيبة والعياذ باهللا؛ إذا

ال يرضى ؤمن بالعكس إن أصابته ضراء صرب أو سراء شكر؛ غري امل ,املؤمن يرضى مبداولة اهللا األيام بني العباد

ذلك،  وما أشبه لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا )) لو أطاعونا ما قتلوا )) (( (( بقضاء اهللا وقدره؛ يقول:

 ,معطوف على مقدرة )) وليعلم ((أمل نقل إن قوله:  :أقول الثانية أو الثالثة ؟ الثالثة هذه واحدة؛ احلكمة الثانية:

  سلطانه وليعلم.تقدير: ليتبني متام ال

ويتخذ  ((يوجد؛ بل قال: نظر إىل هذا التعبري، مل يقل: ولا ويتخذ منكم شهداء )) ((إذا احلكمة الثالثة: قال: 

ال مثل هذه اهلزمية مل يكن ذهم اهللا واصطفاهم لنفسه جل وعال؛ ولو فهؤالء الشهداء اخت منكم شهداء ))

خذ منكم أناسا قتلوا يف سبيل اهللا؛ وكم من شهيد أي يت ,ولكن من أجل أن يتخذ منكم شهداء ,شهداء

  اختذهم يف غزوة أحد ؟ 



  سبعني؛ : الطالب

  ويتخذ منكم شهداء )) . (( :ال هذا مل يكن هناك شهداء: سبعون رجال؛ لو الشيخ

الذين ؟ الظاملون هم  من هم الظاملون :أوال واهللا ال يحب الظالمين )) ((قوله:  واهللا ال يحب الظالمين )) ((

كلتا  ((ألن األصل يف الظلم النقص، األصل أن معىن الظلم النقص؛ لقوله تعاىل:  ,نقصوا حق اهللا وحق عباده

عباده بل  وحقأي مل تنقص؛ فالظامل هو الذي نقص يف حق اهللا  الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ))

لكن إن كان ظلمه ظلم كفر  ,فالظامل ال حيبه اهللا))  وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (( :حق نفسهو 

كراهة اهللا بقدر ومن   ,وإن كان ظلمه دون ذلك فله من حمبة اهللا بقدر ما معه من العدل ,فال حظ له يف حمبة اهللا

   ما معه من الظلم.

تخذ منكم شهداء وي (( :قد يبدوا غريبا على القارئ مناسبة هذه اجلملة مبا قبلها ال يحب الظالمين )) ((قوله: 

واهللا ال  ((أن املراد به بقوله:  :اجلواب من وجهني: الوجه األول :؟ فيقال كيف هذا  واهللا ال يحب الظالمين ))

بيان أن الذين ختلفوا عن غزوة أحد وهم مقدار ثلث اجليش مل يكن منهم شهيد ألم جنوا  يحب الظالمين ))

؛ ؟ فرار هما فين ذلك تنديدا مبن ؟ مبن يا مجاعة فيكو  ,شهداءبأنفسهم؛ فلكوم ظلمة مل يتخذ اهللا منهم 

فكأنه قال: اختذ منكم أيها  ,بالذين ختلفوا ورجعوا من أثناء الطريق وهم عبد اهللا بن أيب ومن تبعه من املنافقني

احدة؛ ومل يتخذ من أولئك الذين نكسوا على أعقام ألن هؤالء ظلمة واهللا ال حيبهم، هذه و  ,الصفوة شهداء

إن  ((واملشركون هم الظاملون كما قال تعاىل:  ,الوجه الثاين: أن الذين قتلوا يف أحد قتلوا على أيدي املشركني

 فهل انتصار الظاملني يف أحد واستشهاد من استشهد من املسلمني يف أحد ألن اهللا حيب الشرك لظلم عظيم ))

لئال يظن ظان أن انتصار املشركني يف تلك  يحب الظالمين ))واهللا ال  (( :إذا الظاملني ويكره املؤمنني ؟ ال؛

  فبني اهللا عزوجل أنه ال حيب الظاملني؛ أعرفتم يا مجاعة ؟ إذا اجلواب من وجهني . ,الغزوة من حمبة اهللا هلم

  ))... إن يمسسكم قرح  ((نرجع اآلن إىل فوائد اآلية الكرمية: 

لم وأصحابه ذه التسلية اهللا سبحانه وتعاىل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسمن فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان رأفة 

  إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله )) . (( العظيمة:

ومن فوائدها أيضا: أنه ينبغي لإلنسان أن يعزي املصاب مبثل هذا، مبثل هذه التعزية فيقول مثال: يا أخي لست 

قدر أن املصيبة أعظم من هذا  :ثل هذه املصيبة أو أكثر؛ ويقول له مثالأصيبوا مب اسن؛ كم من أأول من أصيب

ألن هذا ممكن؛ فإذا قدرت  ,ألن كل شيء ممكن؛ فإذا أصبت بفقد ألف فقدر أنك أصبت بفقد كم ؟ ألفني



أنك أصبت بفقد ألفني واملفقود ألف هان عليك فقد األلف؛ إذا فاهللا علمنا كيف نعزي املصاب بأن نسليه 

  ر النظائر أو بذكر ما هو أعظم .بذك

ألن الدنيا لو   ,من فوائد هذه اآلية: أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل هذه الدنيا دوال تتقلب لئال يركن اإلنسان إليها

كانت دائما راحة ونعمة ركن اإلنسان إليها ونسي اآلخرة، ولو كانت دائما حمنة ونقمة لكانت عذابا مستمرا؛ 

   يدال فيها الناس بعضهم على بعض وتتداول األحداث على اإلنسان ما بني خري وشر .ولكن اهللا جعلها دوال

؟ بناء على  يشأن له التدبري املطلق؛ بناء على إخلقه، و  يفتعاىل و  سبحانه من فوائد هذه اآلية: متام سلطان اهللا

  املقدر الذي قدرناه ليظهر بذلك أو ليتبني بذلك متام سلطان اهللا .

, فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل قد ميتحن العبد ليعلم إميانه من عدمه؛ مباذا ؟ ميتحنه بأنواع من االمتحاناتومن 

ملعصية فهذا ابتالء ب؛ فهنا ابتالء مباذا ؟ باملصائب؛ وإذا يسر اهللا لإلنسان أسباب اتارة باملصائب وتارة باملعائ

لذين آمنوا ال يبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يا أيها ا ((ب مثل قوله تعاىل: بتيسري املعائ

  . ليعلم اهللا من يخافه بالغيب ))


